
 

Olá, tudo bem? 

 

Nesse período de campanha eleitoral, costuma-se dizer que o legislativo fica em 

“recesso branco”. No meu mandato isso não ocorre: estamos trabalhando a pleno 

vapor! Envio esse e-mail como forma de compartilhar com você um pouco do que foi 

a minha atividade como parlamentar no último mês de agosto, assim como 

informar os gastos mensais do gabinete #SomosAMudança. Faço questão de enviar 

esse e-mail todo mês para que você possa fiscalizar a minha atividade!  

 

Abraço, 

Felipe Camozzato 

  

 

COMPROMISSO DA QUOTA BÁSICA MENSAL (QBM) 

Só no mês de agosto, o gabinete #SomosAMudança economizou R$ 15.871,72 do 

seu dinheiro, somente em QBM (material de escritório, telefone, diárias, etc.) isso 

representa quase 97% do total de R$ 16.441,74 disponível! 

 

Logo abaixo estão os gastos do mês de agosto, para conferência: 

 

 

ECONOMIA DO MANDATO 

  

No último mês, batemos a marca de mais de R$ 600.000,00 de economia do 

dinheiro do pagador de impostos desde o início do mandato, sem usar toda a 

QBM e preencher todos os cargos passíveis de nomeação. Essa economia equivale 

a aproximadamente o valor de quatro ambulâncias ou o custeio de 25 vagas (bolsas 



 

de estudo, por exemplo) para alunos do ensino básico, ao longo desses 20 meses 

aqui na Câmara! 

 

 

”PERFORMANCE BOND” (SEGURO GARANTIA DAS OBRAS PÚBLICAS) 

  

Todo mundo sabe que as obras públicas no Brasil demoram mais do que 

deveriam – algumas nem terminam - e, principalmente, custam muito mais do que o 

planejado. Pensando nesse problema, apresentei projeto de lei aqui em Porto Alegre, 

inspirado em proposta do jurista Modesto Carvalhosa, que regulamenta a necessidade 

de contratação de seguro garantia para as obras públicas de grande porte, o 

chamado “Performance Bond”. 

 

Na prática, o projeto exige a prestação de garantias idôneas (no valor total da obra), 

que assegurem que os contratos sejam executados conforme o projeto e no 

tempo previsto. Trazendo a seguradora para a contratação, cria-se um ambiente de 

maior controle do cumprimento do contrato. Inclusive, em caso de problemas no 

andamento, a própria seguradora poderá assumir a execução da obra. É mais uma 

medida do nosso mandato na tentativa de diminuir o gasto sem limites e o descaso 

com o dinheiro do pagador de impostos. 

 

 

VOTAÇÃO DOS VETOS NA LEI DOS APLICATIVOS DE TRANSPORTE! 

  

Durante o mês de agosto foram votados os vetos da Prefeitura ao projeto que 

regulamentou os aplicativos de transporte. Defendi um modelo de pouca 

regulamentação, que permita mais concorrência e não engesse a atividade, mas 

algumas exigências acabaram sendo mantidas, como a de sede ou filial em Porto 

Alegre para as empresas que quiserem operar, a de emplacamento no RS para os 

carros, e várias outras que acabam engessando o modelo de negócios, especialmente 

a interface dos aplicativos. 

Seguirei atuando para que exigências como essas não se tornem realidade, inclusive 

na justiça, onde o NOVO é autor de uma ação direta de 

inconstitucionalidade contra várias dessas burocracias na legislação dos APPs! 

EVENTO SOBRE “DISPUTE BOARDS” (JUNTAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS) 



 

 

Lembra que em junho eu apresentei um projeto que regulamenta os chamados 

“Dispute Boards” ou “Juntas de Solução de Conflitos” nos contratos do poder público 

municipal? Esse projeto pretende reduzir os problemas ligados à sua 

execução, simplificando a solução dos conflitos naturais que surgem durante a 

contratação. 

 

Em agosto tive a oportunidade de participar de um congresso nacional promovido pela 

OAB, que contou com a participação de especialistas de todo o Brasil na área, 

justamente para discutir o modelo regulatório desse meio de solução de conflitos 

envolvendo o Poder Público. No evento pude apresentar o projeto, discutir a proposta 

e receber sugestões dos maiores experts no assunto no Brasil. A experiência foi ótima 

para mostrar que Porto Alegre está na vanguarda legislativa do país sobre a 

matéria. 

 

Quem assume a posição é o Rafael Abreu, que vai continuar me ajudando na 

assessoria legislativa, mas agora também vai trabalhar diretamente na gestão do 

gabinete. A parte boa é que a mudança vai inclusive resultar em economia para o 

pagador de impostos. Para quem não conhece, o Rafael é doutor em Direito pela 

UFRGS e, assim como a Ana, está conosco desde o início do mandato. 

  

DECRETO LEGISLATIVO SOBRE INVENTÁRIO E BLOQUEIO DE IMÓVEIS 

 

Há algum tempo, vários moradores de Porto Alegre têm reclamado da existência de 

um bloqueio preventivo em seus imóveis, em razão da instituição pela Prefeitura de 

um inventário de bens em alguns bairros. Esse problema é mais crítico em bairros 

como Petrópolis, com aproximadamente 500 imóveis “listados”. No ano passado, junto 

com outros vereadores, revogamos a lei que permitia essa afronta ao direito de 

propriedade. Porém, mesmo assim, os imóveis listados continuam bloqueados 

preventivamente.   

 

Por essa razão, junto com outros vereadores parceiros nessa matéria, apresentei uma 

proposição legislativa pouco conhecida, chamada Decreto Legislativo. Ele tem 

a finalidade de suspender esse bloqueio preventivo ilegal nos imóveis de Porto 

Alegre, já que não há mais nenhuma lei que dê suporte a esses atos. Em breve 

levaremos o decreto à votação, para acabar com essa situação absolutamente injusta 

de bloqueio de imóveis sem qualquer contrapartida do poder público. 



 

 

 

 
 

 

NÃO SE ESQUEÇA... IPTU: O AUMENTO É NO TEU! 

 

Tenho falado muito do projeto da Prefeitura que busca aumentar a arrecadação de 

IPTU, repercutindo no aumento do IPTU de metade dos imóveis da cidade. Esse 

projeto está na reta final para entrar em votação, já que precisa ser votado até o final 

de setembro para valer para 2019. Agora, mais do que nunca, precisamos 

de mobilização da sociedade contra mais esse aumento de impostos. Faça sua 

simulação no link bit.ly/simuladoriptu e divulgue aos seus familiares e amigos para 

que todos se mobilizem pela causa! 

 

MUITO OBRIGADO! 

http://bit.ly/simuladoriptu

